
      BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH 

 

Số:          /BVHTTDL-TV 

V/v triển khai công tác thi đua năm 2021  

trong lĩnh vực thư viện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày    tháng 3  năm 2021 

 

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hoá,    

                Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và năm 2013; 

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 01 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Nội dung 

phong trào thi đua yêu nước năm 2021” của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch triển khai công tác thi đua năm 2021 trong lĩnh vực thư viện cụ thể như sau: 

1. Tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2021 đối với toàn thể cán 

bộ, viên chức của đơn vị với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc” 

2. Triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan; đẩy mạnh phát triển “Văn hóa đọc” trong cán bộ và nhân dân tại địa 

phương đặc biệt là trong giới trẻ nhằm tạo phong trào đọc sách trong toàn xã hội. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thư viện tỉnh/thành đăng ký thi đua theo 

hướng dẫn sau: 

1. Tiêu chí thi đua, khen thưởng 

a) Đối với tập thể: Cờ thi đua của Bộ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ được giao trong năm; 

- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống 

tham nhũng, tiêu cực; 

   - Tiếp tục triển khai tốt các Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

trong lĩnh vực thư viện và các Chương trình phối hợp công tác với các bộ, ngành 

tác theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

 - Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 (QĐ số 206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt “ Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 ”. 

 - Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 

lĩnh vực thư viện; 



- Các hoạt động mang lại hiệu ứng tích cực trong xã hội, góp phần xây 

dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; các chỉ số thống kê về hiệu quả hoạt động 

của thư viện:  

+ Đối với Cờ thi đua của Bộ : Tăng từ 10-15% so với năm 2020 và đáp ứng đầy 

đủ theo tiêu chí đề ra (có phụ lục gửi kèm).  

+ Đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Tăng từ 10%  trở lại so với năm 2020. 

- Tham gia tích cực các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức trong năm 2021; 

- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, đúng hạn, đảm bảo chất lượng;  

b) Đối với cá nhân: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  - Xét tặng cho cá nhân có sáng kiến và thành tích nổi bật trong tổ chức 

hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực thư viện;  

- Tham gia tích cực các hoạt động do Bộ VHTTDL tổ chức trong năm 2021; 

  - Ưu tiên Giám đốc/Phó Giám đốc các thư viện tỉnh/thành phố nghỉ hưu 

theo chế độ trong năm 2021. 

2. Thời gian nộp đăng ký thi đua     

Công văn đăng ký thi đua năm 2021 gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (qua Vụ Thư viện), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 

20/4/2021. 

Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ bình 

xét thi đua khen thưởng trên cơ sở tập thể, cá nhân có công văn đăng ký thi đua 

đúng thời gian quy định./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- Vụ Thi đua, khen thưởng (để biết); 

- Thư viện tỉnh/thành (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TV(01), TL.100. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thông tin xin liên hệ với chị Trần Thị Lý – Chuyên viên Vụ Thư viện 
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